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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE
L’EDIFICI PER A NOVA SEU DE L’AJUNTAMENT, CONSULTORI MÈDIC i ESPAIS PER
ENTITATS.

Característiques volumètriques:
- Es preveu un edifici amb façana a la plaça Pare Fàbregues (façana principal) i façana
posterior a Carretera de Montblanc.
- L’edifici ha de constar de Planta semisoterrani a cota de carretera de Montblanc,
planta a cota de plaça i planta primera.
- Des de la plaça l’alçada serà de PB+1 i des de la carretera de PB+2.
- Coberta inclinada a 2 aigües amb el carener paral·lel a la plaça
- Es tindrà en consideració el que marca el POUM per la zona on està situat l’edifici,
Zona de nucli antic, clau 1 respectant en tot moment dita normativa.
- S’han de conservar els arcs existents. S’haurà de canviar el seu emplaçament.
Programa i superfícies:
- Planta semisoterrani: Amb una superfície construïda estimada de 180 m². S’ha de
deixar una planta diàfana i fer la previsió per a poder acollir en un futur una sala de
vetlles, un espai d’arxiu general, sales de consulta i serveis varis. A d’estar comunicat
amb la resta de l’edifici amb ascensor (es farà la seva previsió) i tenir accés directa
des del carrer (carretera de Montblanc).
- Planta baixa: Amb una superfície construïda estimada de 180 m². S’ha de deixar
acabada. Ha de ser la nova seu de l’Ajuntament. Ha de constar al menys de:

Espai d’atenció al públic

Despatxos alcalde, Assistent social, Visites, etc (Es poden ajuntar usos en un
sol espai)

Sala pel personal

Arxiu

Sala de Plens

Consultori mèdic (2 despatxos)

Sala d’espera (consultori mèdic/ajuntament/visites assistent, etc)

Serveis

Comunicació vertical escales i previsió d’ascensor
- Planta primera: Amb una superfície construïda estimada de 180 m². S’ha de deixar
una planta diàfana per a poder acollir en un futur el espais i despatxos per a diferents
Entitats municipals existents o de nova creació, sala d’exposicions i teletreball.
El projecte ha de contemplar:
- Enderrocs previs inclòs desmuntatge dels arcs amb guardat per posterior col·locació
segons projecte
- Fonaments
- Nous forjats i coberta
- Tancaments exteriors i envans
- Fusteria interior de fusta
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Acabats: Paviments, arrebossats, enguixats, enrajolats, aplacats, pintura,
arrambadors, cels rasos, baranes, etc
Fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic i vidre doble amb cambra a totes les
façanes
Nous banys adaptas
Ascensor
Instal·lacions d’electricitat, enllumenat, fontaneria, climatització, desguassos, contra
incendis, telefonia, telecomunicacions, dades, seguretat, etc.
Estudi pera minimitzar la despesa energètica amb l‘aprofitament de la teulada per
col·locació de plaques fotovoltaiques i/o generació d’energia per aerotèrmia o altres
alternatives

Materials:
- Les façanes han d’estar acabades amb pedra seca
- Fusteria exterior d’alumini imitació fusta
- Coberta de teula ceràmica imitació teula vella
Pressupost:
- El pressupost de l’obra PEM serà de 324.596,00 euros als qual s’hauran d’afegir la
DG+BI+IVA
Abast de l’encàrrec:
- Redacció del projecte bàsic i d’execució: La documentació a presentar en el
projecte d’execució estarà formada com a mínim per:
 Memòria descriptiva de les característiques generals de l’obra
 Memòria constructiva i justificativa de les solucions concretes
 Fitxes de compliment de les normatives aplicables, si s’escau (ecoeficiència,
accessibilitat, codi tècnic, RITE, REBT, etc...)
 Control de Qualitat
 Gestió de residus
 Plànols generals, a escala i acotats de plantes, alçats i seccions
 Plànols de detall a petita escala de les solucions constructives que així ho requereixin
 Plecs de condicions tècniques generals i particulars
 Estat d’amidaments
 Pressupost obtingut per aplicació de preus unitaris d’obra (descomposició detallada
dels preus unitaris aplicats, obtinguts de bases de dades publicades o d’altres
experiències pròpies en tipologies constructives similars). Caldrà assegurar-se i indicar
que: els preus de la ma d’obra són actuals d’acord amb el conveni col·lectiu de la
construcció, que els preus de les partides tenen despeses fixes d’obra per atendre el
cost dels mitjans auxiliars directes necessaris i que el cost de la ma d’obra indirecta
forma part de les despeses generals de l’empresa.
 Estudi de Seguretat i Salut
 Maqueta de l’edifici, imatges 3D o render per a millor comprensió del projecte
El format de presentació serà:
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1 còpia del projecte en format paper, signat
1 còpia del projecte complet en un únic PDF signat digitalment
1 còpia en cd de tots els arxius en format editable (doc, cad, etc...)

-

Direcció Facultativa, Coordinació de seguretat, Control de qualitat i projecte AsBuiit: La direcció facultativa és la responsable de la direcció de l’obra, comporta la
comprovació i la vigilància de la correcta realització de l’obra, amb independència que
compti amb col·laboradors, i ha d’assumir davant l’administració la responsabilitat final
de l’execució de les obres definides en el projecte. Inclou les següents parts:



















Treballs previs:
Supervisar i coordinar la Planificació d’obres amb el contractista
Coordinar i planificar amb la Propietat o el Tècnic que aquesta designi els aspectes
necessaris per a la posada en marxa de l’obra a efectes de minimitzar les afectacions
als veïns
Gestionar i supervisar les tasques de difusió informativa de les obres (cartells
informatius, ...) d’acord amb el procediment administratiu de l’obra i la Propietat
Realització de documentació prèvia (acta de replanteig, acta d’aprovació del Pla de
Seguretat, etc...)
Impulsar l’execució del Pla de Seguretat del contractista adjudicatari de l’obra
Planificar els diferents treballs i establir d’acord amb el Contractista i la Propietat la
durada requerida per a dur a terme cada fase de treball i la totalitat de l’obra.
Treballs de seguiment i control d’obres:
Direcció l’execució i controlar les obres incloses en el projecte
Fer el seguiment temporal i econòmic de la marxa de les obres incloses al projecte
Complimentar degudament el Llibre d’Ordres de l’obra que podrà fer referència actes
degudament signades realitzades desprès de cada visita d’obres
Impulsar i realitzar les reunions de coordinació de treballs, com a mínim, una visita
setmanal complerta que es coordinarà amb el Contractista i la Propietat o tècnic que
aquesta designi.
Realitzar el seguiment del compliment del Programa de Control de Qualitat, el qual
anirà a càrrec del contractista adjudicatari.
Impulsar la realització de les certificacions. Seran mensuals i hauran de tenir la
conformitat del adjudicatari i del tècnic municipal
Dur a terme la coordinació de seguretat de l’obra per a garantir que els contractistes,
sub contractistes i treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable
els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei 31/1995, de 8
de novembre de Prevenció de riscos laboral i tot el que marca el RD 1627/97 de 24
d’octubre sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
Liquidació de les obres:
Preparar i realitzar la liquidació i recepció de les obres incloses en projecte
Realitzar i entregar a la Propietat el projecte As-Built (Memòria i plànols amb la
justificació del compliment normatiu, situació exacta dels entroncament a xarxes
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públiques, etc...)
Relació d’empreses que han participat a l’obra amb el llistat de les persones de
contacte
Relació dels materials emprats
Còpia dels controls de qualitat segons programa
Realització d’una inspecció final d’obra amb la Propietat o tècnic per ella designat.
Sol·licitar a l’adjudicatari tota la documentació per a poder legalitzar o donar d’alta les
diferents instal·lacions o serveis.
Redactar la certificació energètica de l’edifici

Coordinació dels treballs per part de l’Ajuntament:
L’Ajuntament, com a promotora de l’obra es reserva la facultat de convocar les reunions que
siguin necessàries abans o al llarg de l’obra.
Requisits del licitador:
El licitador haurà de disposar de la capacitat d’obra i disposar de l’habilitació professional
necessària per a realitzar la prestació i a aquest efectes se sol·licitarà la certificació del
corresponent col·legi professional.
El licitador haurà d’acreditar el disposar d’una assegurança de responsabilitat civil i a tal efecte
es demanar el certificat corresponent
Documentació prèvia per compte de l’Ajuntament:
L’Ajuntament farà entrega al guanyador de la licitació la següent documentació de treball:
- Aixecament topogràfic de la parcel·la amb format cad
- Estudi geotècnic del sòl en format pdf
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Fotos:
S’adjunta emplaçament del solar i fotos de l’estat actual.

Planta topogràfic ICGC

Planta ortofotomapa ICGC
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Vista del solar des de la carretera de Montblanc

Vista del solar, al fons es veu la mitgera amb plaça Pare Fàbregues, 5
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Vista del solar, a la dreta es veu la mitgera amb plaça Pare Fàbregues, 1

